
„Dacă vrei ca oamenii să 
stagneze, spune-le ce vor să audă. 
Dacă vrei ca ei să progreseze, 
spune-le ce ar trebui să știe!” 
(Venerabilul Fulton Sheen).

Ce m-a determinat să dedic Foaia 
parohială pentru luna decembrie 
Sfintei Fecioare Maria? Nu faptul 
că pe data de 8 decembriea vom 
sărbători Neprihănita Zămislire 
a Sfintei Fecioare, ci faptul că 
între credincioșii practicanți din 
parohia noastră s-a făcut afirmația 
că „Rozariul este pentru babe”. De 
când a aflat această „informație”, o 
anumită persoană, „practicantă”, de 
altfel, nu mai vine să recite Rozariul, 

deoarece „este pentru babe”. Și, 
o altă situație! Cineva a propus: 
„Haideți să ne rugăm Rozariul pentru 
un răposat!”. Răspunsul: „Eu nu mă 
rog Rozariul, este depășit; eu sunt 
doar cu Isus”. Secretul vieții este 
să asculți mai multă muzică și mai 
puține bârfe! Sau „Adevărul nu 
are nimic cu numărul de persoane 
pe care le convinge” (Paul Claudel). 
Propun să ne documentăm...!

Îmi doresc ca aceste rânduri să-i 
ajute pe cei care vor să primească 
ajutor, dar să-l primească de unde 
trebuie, nu de unde nu trebuie! 
Aceste rânduri sunt pentru oricine 
s-a întrebat vreodată ce spune, de 
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fapt, Biblia despre Maria, mama lui 
Isus. Sunt pentru cei care au fost 
descumpăniți, sau respinși, sau greșit 
informați, sau au avut de luptat cu 
ideea că ceea ce cred catolicii despre 
Maria nu are fundamnet biblic, ba 
chiar ține de-a dreptul de idolatrie.

În primul rând, ceea ce cred 
catolicii despre Maria este înrădăcinat 
adânc în creștinismul antic. Fecioria 
perpetuă a Mariei, faptul că a fost fără 
păcat, identitatea ei de „Mamă a lui 
Dumnezeu”, puterea ei de mijlocire 
și ridicarea cu trupul la cer nu sunt 
idei noi, ci vechi – foarte vechi. În 
plus, astfel de credințe erau extrem 
de răspândite, erau ale creștinilor 
din Țara Sfântă, Siria, Egipt, Grecia, 
Asia Mică, Roma și din alte locuri. 
Pe scurt, făceau parte din credința 
creștină antică.

În al doilea rând, credințele 
creștine antice referitoare la Maria 
decurgeau direct din ceea ce credeau 
creștinii de la începuturi despre Isus. 
În catehismul Bisericii Catolice 
scrie: „Ceea ce credința catolică 
afirmă despre Maria se întemeiază 
pe ceea ce ea afirmă despre Cristos, 
dar ceea ce învață ea despre Maria 
luminează, la rându-i, conținutul 
credinței în Cristos” (CBC,487). 
Principiul este acesta: dacă vrem să 
înțelegem ce ne învață Biblia despre 
Maria, trebuie să începem cu ce ne 
învață ea despre Isus. Așadar, în 
orice act de devoțiune către Sfânta 
Fecioară, înainte de a o privi pe 
Maria, îl vom privi pe Isus.

În al treilea rând - și lucrul 
cel mai important - creștinii din 
Antichitate și-au luat credințele 
despre Maria mai ales din Vechiul 
Testament. Cheia pentru a înțelege 
ce ne învață Biblia despre Maria se 

găsește în studierea prefigurărilor 
(sau „tipurilor”) din Vechiul 
Testament și împlinirea lor în Noul 
Testament. 

„Imaginea Mariei din Noul 
Testament e în întregime țesută din 
fire luate din Vechiul Testament” 
(Papa Benedict al XVI-lea). Noul 
Testament o descrie pe Maria ca 
pe o regină, ca pe regina-mamă a 
împărăției lui Mesia. În Israelul din 
vechime, nu soția regelui era regină, 
ci mama regelui. Regina-mamă era a 
doua după regele însuși. Era cinstită 
dându-i-se tron regesc și funcționa ca 
suprema mijlocitoare pe lângă rege.

Este o mare problemă! Pur și 
simplu nu poți s-o înțelegi pe Maria 
fără a o privi în contextul ei evreiesc 
de secol I. Așa cum Isus poate fi pe 
deplin înțeles doar din interiorul 
iudaismului din vremea sa, tot la fel 
și Maria, mama sa. Trebuie să încerci 
să-i privești și pe Isus, și pe Maria 
prin ochii evreilor antici.

Învățăturile catolice despre Maria 
sunt înrădăcinate adânc în Scriptură 
– le înțelegi dacă interpretezi Noul 
Testament în lumina Vechiului 
Testament. Dacă te uiți doar la Noul 
Testament, nu le vei vedea niciodată.

Obiceiul catolicilor de a o 
cinsti pe Maria și de a-i cere 
rugăciunile și mijlocirea este 
adânc înrădăcinat în ceea ce Biblia 
revelează despre identitatea Mariei 
și despre rolul ei în împărăția lui 
Dumnezeu. Biserica Catolică nu și-a 
luat învățăturile despre Maria din 
păgânism, deși unii cred acest lucru. 
Și le-a luat din iudaism. Așadar, 
dacă ești un creștin care s-a întrebat 
întotdeauna ce spune, de fapt, Biblia 
despre Maria, ești invitat să încerci 
s-o vezi pe mama lui Isus cu ochii 



evreilor din Antichitate. În felul 
acesta vei afla lucruri noi despre cea 
mai influentă femeie din istorie. Ai 
putea chiar să descoperi de ce ea nu 
e doar mama lui Isus, de ce creștinii 
antici o numeau „mama tuturor celor 
vii” (cf. Geneză 3,20). Mai presus de 
toate, sper să descoperi că, pe măsură 
ce o înțelegi mai bine pe Maria, îl vei 
înțelege mai bine pe Isus.

Rugăciunea Sfântului Rozariu, 
cea mai cunoscută rugăciune 
catolică mariană, deși nu are 
vârsta Mariei, ea îl are în centru 
pe Isus, și nu pe Maria. Așadar, 
rugându-ne Sfântul Rozariu, noi îl 
cinstim pe Isus prin Maria.

Rozariul este o rugăciune biblică. 
În cele 20 de mistere se derulează 
toată lucrarea mântuirii noastre, 
începând de la vestirea Mariei până 
la nașterea Bisericii. Maria l-a 
purtat în lume pe Isus; tot ea, Maica 
Domnului, ne poartă la Isus. În 
centrul acestei rugăciuni mariane se 
află Cristos și misterele vieții, morții 

și Învierii Sale. Pe Isus, fie copil, fie 
mort luat jos de pe cruce îl găsim 
în brațele Mamei sale. Papa Paul 
al-VI-lea spunea: „Rozariul este 
o devoțiune datorită căreia, prin 
Maria, se ajunge la Isus. Este Isus 
la capătul acestei lungi invocații 
adresate Mariei. Îi vorbim Mariei 
ca să ajungem la Isus”.

Pentru ce rugăciunea Rozariului 
este atât de prețioasă? Pentru că ne 
poartă la Isus. „Ceea ce Dumnezeu 
a unit, omul să nu despartă”, spune 
Isus în Evanghelie. Isus și Maria sunt 
atât de uniți încât nu-i putem separa 
pe unul de celălalt”. Pe cât este de 
simplă această rugăciune, pe atât 
este plină de roade prețioase, plină 
de binefaceri și binecuvântări. Apoi, 
fiind atât de frumoasă și simplă, 
această rugăciune, Rozariul, poate 
fi recitată oriunde: pe stradă, în 
timpul activităților din casă, pe 
patul de suferință, în mașină, în 
tren... Oriunde!

Diavolul este puternic și dorește 
să distrugă nu numai viața umană, 
dar și natura, precum și planeta 
pe care trăim. De aceea, rugați-vă 
Rozariul pentru a vă proteja prin 
rugăciune! Diavolul se va simți 
definitiv umilit și înfrânt când eu îl 
voi lega folosindu-mă nu de un lanț 
gros, ci de o coardă dintre cele mai 
fragile, aceea a Sfântului Rozariu. 
Isus ne spune: „Învățați de la mine, 
căci sunt blând și smerit cu inima”. 
Rozariul este rugăciunea celor umili, 
a celor smeriți, ea ne conduce la Isus, 
care „s-a nimicit pe sine luând firea 
sclavului și făcându-se asemănători 
oamenilor”; ea ne conduce și pe noi 
la blândețe și la simplitatea inimii. 
Mândria satanei va fi învinsă de 
smerenia celor mici.



„Rozariul! Nu există problemă 
sau greutate ce nu poate fi rezolvată 
sau transformată prin apelarea 
credincioasă și perseverentă la 
preasfântul Roazariu al Maicii 
Mele. Rozariul este darul Maicii 
Mele pentru cei săraci și simpli, 
cei mici, care singuri pot asculta 
Evanghelia în toată puritatea ei 
și pot răspunde la ea cu o inimă 
generoasă. Unora ca acestora – cei 
asemenea copiilor și cei slabi, cei 
săraci și cei care se încred - le este 
dat Rozariul. Unora ca acestora le 
aparține Rozariul.

Nu există suferințe care să nu 
poată fi purtate în pace, atât timp 
cât un suflet se roagă Rozariul. 
Prin Rozariu, tot harul și puterea 
misterelor Mele trec, prin Inima 
Neprihănită a Maicii Mele, în inimile 
celor mici care o invocă, repetând 
„Ave” rostit de înger, iarăși și iarăși. 
Sunt boli care pot fi vindecate prin 
Rozariu. Sunt nori de întuneric și 
confuzie pe care numai Rozariul îi 
poate împrăștia și aceasta, fiindcă 
este rugăciunea preferată a Maicii 
Mele, o rugăciune ce s-a născut în 
înălțimile cerești și a fost purtată 
pe pământ de Arhanghelul Meu, 
o rugăciune repetată și dezvoltată 
în Biserică, de-a lungul epocilor, o 
rugăciune iubită de toți sfinții Mei, o 
rugăciune de o putere dezarmantă și 
de o profunzime imensă.

Iubește-o pe Maica Mea și fă să 
fie iubită. În aceasta nu poate fi nici 
o exagerare; nu te teme să o iubești 
excesiv pe Maica Mea. Iubirea ta 
pentru Maica Mea nu se va apropia 
niciodată de a Mea, în tandrețe, 
în pietate filială, în atenția față de 
toate dorințele Inimii ei. Apostolii 
Mei, după Înălțarea Mea la cer, s-au 

adunat în jurul ei, ca în jurul unui 
cămin de foc și de lumină. Astfel au 
fost pregătiți să primească revărsarea 
Duhului Sfânt la Rusalii.

Maica Mea, pe de altă parte, 
ridică sufletele, când ele cad; 
ea inspiră în ele o încredere în 
milostivirea Mea iubitoare, o 
disponibilitate de a crede în iubirea 
Mea milostivă, o dorință de a veni 
în prezența Mea și de a-Mi arăta 
Mie, medicul divin, rănile primite 
în lupta spirituală. Maica Mea 
este Maica Sfintei Speranțe. Ea este 
Maica Sfintei Încrederi. Cel care 
se încredințează Maicii Mele nu va 
cădea niciodată în hăul disperării.”

Revenind la motivul pentru care 
am abordat această temă în Foaia 
parohială din luna decembrie, vă 
îndemn să nu plecați urechea în 
stânga și în dreapat! Documentați-
vă din surse sigure, credibile! Fiți 
prudenți, pentru că „Tocmai pentru 
că rugăciunea Rozariului este, 
după Sfânta Liturghie, cea mai 
potrivită pentru a menţine şi a 
spori credinţa în suflete, satana 
a început o campanie împotriva 
ei; şi, din păcate, vedem cât rău 
a făcut”, după cum spunea Sora 
Lucia, vizionara de la Fatima. Și nu 
uitați niciodată că „Rozariul este 
un curcubeu pe care Dumnezeu, 
în milostivirea Sa, l-a trasat pe 
firmamentul Bisericii; este o 
ancoră sigură a mântuirii pentru 
toţi creştinii”.  (Sf. Tereza de Avila).
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